
“Tenslotte” in 6D
Inzichten van Ehealthweek 2019 uit Dalfsen

Zorg Eco Systeem

Dalfsen



Doorpakken

• Draagvlak, betrokkenheid en 
volharding bij samen-
werkingsverband in het 
‘zorgecosysteem’ van Dalfsen

• Ambitie, enthousiasme en energie 
bij de achterban om gezamenlijk 
de burgers van Dalfsen de 
optimale zorg te geven.



Uit KPMG rapport ‘juiste zorg op de juiste plek’



Prioritair proces 1: pro6

• Voor (pro) het passen in het 
actieve ZorgEcoSysteem

Huisarts

Specialist

Wijkverpleging

Paramedisch

Welzijn

Zorgwaardestroom Uitkomst =
Gezondheid &
Welzijn- ambulanceoverdracht,

- huisartswaarneming,
- triageverwijzing,

- acute verloskunde,
- verpleegkundige overdracht,

- ziekenhuisoverdracht,
- medicatie,

- beelduitwisseling,
- verwijzing,

- jeugdgezondheidszorg en
- ketenzorg bij chronische aandoeningen



Roadmap per doelgroep/interventie 
(van eenvoudige naar complexe set processen)
• (Pre) type 2 diabetes

• medicatie, 
• verwijzing, 
• ketenzorg

• Revalidatie CVA
• ambulanceoverdracht,
• huisartswaarneming,
• triageverwijzing,
• verpleegkundige overdracht,
• ziekenhuisoverdracht,
• medicatie,
• beelduitwisseling,
• verwijzing,
• ketenzorg



Briljante Mislukkingen

• Toetsing in het veld is cruciaal om niet te mislukken!

Voorkom



CAFCRiaanse klantREIS

“leefwereld van de zorg”

“systeemwereld van de ICT afdeling”

(cc) Gerrit Muller

Twee ‘stories’:
- Type 2 diabetes
- CVA Revalidatie



Prioritair proces 2: iteraties & veldtesten
…van MVP* naar MAP** 

Per doelgroep/interventie:

Iteraties van MVP* (push)

Uitproberen in praktijk met feedback

Doorgaan tot MAP** (pull)

*Minimal Viable Product
**Minimal Awesome Product

Uitproberen



Prioritair proces 3: informatie-opslag

YOU OWN YOUR DATA, AND CHOOSE APPS TO MANAGE IT

Tim Berners Lee’s SOLID

YOUR POD IS YOUR PERSONAL STORAGE SPACE

YOUR SOLID POD PROVIDES YOUR IDENTITY

Informatie uitwisseling door toegang op POD
Huisarts

Specialist

Wijkverpleging

Paramedisch

Welzijn



Alarmering

Extra-klinische Monitoring

Zorgecosysteem

POD

Type 2 Diabetes

PGO

Mijn prioritaire processen:
- medicatie, 
- verwijzing, 
- ketenzorg

Mijn data 



April 2024 Congres Digitaal is Normaal

Congres van het verhaal hoe 
Nederland in vijf jaar tijd deze visie 
uit 1924 wist te realiseren; 
net op tijd voor de 100ste verjaardag!   


